
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داًشگاُ علَم پششکی ٍ خدهات بْداشتی ٍ درهاًی تْزاى

 داًشکدُ پزستاری ٍ هاهایی
 

سرطان کولورکتال چیست و 

 چگونه از آن پیشگیری کنیم؟
 

 

* عَاهل خطز ایجاد سزطاى کَلَرکتال در ارتباط         

 با سبک سًدگی:
 ّبکبّؼ هصزف عجشیجبت ٍ هیَُ -

 هصزف فزاٍاى گَؽت قزهش ٍ فزآٍری ؽذُ -

 هصزف فزاٍاى غذاّبی عزخ کزدُ ٍ کجبثی -

 هصزف ثبالی غذاّبی آهبدُ ٍ کٌغزٍؽذُ -

 ّبی گبسدارهصزف سیبد ًَؽیذًی -

 هصزف سیبد غذاّبی پزچزة ٍ پزًوک -

 ّبی حیَاًیهصزف سیبد چزثی -

 دار ٍ تٌذهصزف سیبد غذاّبی ادٍیِ -

 ّب )ثزًج، ًبى، عیت سهیٌی(هصزف ثیؼ اس حذ کزثَّیذرات -

 هصزف سیبد هَاد حبٍی ؽیزیي کٌٌذُ هصٌَعی -

 عذم / کبّؼ هصزف گَؽت عفیذ )هبّی( -

عذم / کبّؼ هصزف فیجز غذایی )تأثیز قطعی آى هؾخص              -

 ًیغت(

 عذم / کبّؼ هصزف کلغین غذایی -

 ّبی آًتی اکغیذاىعذم / کبّؼ هصزف ٍیتبهیي -

 کوجَد فَلیک اعیذ -

 هصزف سیبد الکل -

 چبقی ٍ ٍسى ثبال -

 اعتعوبل دخبًیبت )عیگبر، تٌجبکَ( -

 تحزککبّؼ فعبلیت فیشیکی ٍ هؾبغل کن -

 ّبی التْبثی رٍدُثیوبری -
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   ِ ای ٍ رفتاری بوٌظَر      * راّکارّایی تغذی

 پیشگیزی:

 
  افشایؼ هصزف هیَُ ٍ عجشیجبت -1

 کبّؼ هصزف هَادغذایی پزکبلزی ٍ پزچزة -2

کبّؼ هصزف غذاّبی عزخ ؽذُ ٍ کجبثی ٍ ثجبی آى  -3

 هصزف غذاّب ثصَرت آثپش

 کبّؼ هصزف گَؽت قزهش -4

افشایؼ هصزف گَؽت عفیذ ٍ غذاّبی دریبیی  -5

 )هبّی، هیگَ،...(

)رٍغي سیتَى، ًبرگیل   هصزف هَاد دارای اعیذ اٍلئیک        -6

 ٍ هبّی(

 افشایؼ هصزف هَاد پزکلغین )لجٌیبت کن چزة( -7

 (A ،C ،Eاکغیذاى )ّبی آًتیافشایؼ هصزف ٍیتبهیي -8

9-    ِ ّبی دارای  ّبی گبسدار ٍ آثویَُ   کبّؼ هصزف ًَؽبث

 ّبی هصٌَعیؽیزیي کٌٌذُ

 دقیقِ در رٍس( 30ل )حذاقل فعبلیت فیشیکی هتعبد -10

  کبّؼ ٍسى ٍ پیؾگیزی اس چبقی ؽکوی -11

 تزک عیگبر ٍ الکل -12
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 ّب در دیَارُ داخلی پَلیپّای کَلَرکتال:  پَلیپ

کٌٌذ. در هزداى ثبالی  رٍدُ ثشرگ یب رکتَم رؽذ هی

خویون   ثبؽذ. غبلت پَلیپْب خوَػ  عبل ؽبیع هی 50

ّوب  ثبؽٌذ ٍلی ثزخی اس پوَلویوپ   )غیزعزطبًی( هی  

 ؽًَذ.)آدًَهب( عزطبًی هی

    سابقِ خاًَادگی ابتال بِ سزطاى کَلوَرکوتوال: 

عبثقِ اثتال ثِ عزطبى در فبهیل ًشدیک )ٍالوذیوي،      

ثزادراى ٍ خَاّزاى ٍ یب فزسًذاى( ثِ ٍیضُ در عٌیي  

 دّذ.پبییي، احتوبل ثزٍس عزطبى را افشایؼ هی

  ّوبی خبیوی،    تغییزات در صى    :اختالالت صًتیکی

 دّذ.خطز ثزٍس عزطبى کَلَرکتبل را افشایؼ هی

   عزطبى کَلَرکتوبل   داشتي سابقِ ابتال بِ سزطاى : 
هوکي اعت هجذدا در فوزد دارای عوبثقِ اثتوالی         

 قجلی ثِ ایي ثیوبری، ثزٍس ًوبیذ.

   ُخطوز ثوزٍس عوزطبى       بیواری ّای التْابی رٍد :

ثیوبریْبی التْبثی سخون  کَلَى، در فزدی کِ عبثقِ 

ؽًَذُ رٍدُ  را ثزای چٌذیي عوبل دارًوذ، ثیوؾتز       

 ثبؽذ.هی
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عبل، عبثقِ فبهیلی اثتال ثِ عزطبى              50عي ثبالی        -

کَلَرکتبل، رصین غذایی غٌی اس چزثی ٍ کن فیجز، عیگبر،             

تحزکی اس جولِ عَاهل خطز ایجبد عزطبى           چبقی ٍ ثی   

 کَلَرکتبل ّغتٌذ.

تَاًٌذ تَعط تغییزاتی در    ّبی کَلَرکتبل هی  % عزطبى 70  -

 تغذیِ ٍ عجک سًذگی پیؾگیزی ؽًَذ.

 ّای شایع:* عالئن ٍ ًشاًِ
 اعْبل /یجَعت 

 ُاحغبط عذم تخلیِ کبهل رٍد 

 هؾبّذُ خَى )قزهش رٍؽي یب خیلی تیزُ( در هذفَع 

 ثبریک ؽذى ثیؼ اس حذ هعوَل هذفَع 

 کبّؼ ٍسى ثذٍى علت هؾخص 

 احغبط خغتگی هذاٍم 

 تَْع ٍ اعتفزاغ 

 ّبی عوَهی ؽوکن )احوغبط پوزی ؽوکن،        ًبراحتی

 درد، پیچؼ ؽکن ٍ ؽکن ًفبخ(

 

 * ریسک فاکتَرّا یا عَاهل خطز:

  احوتوووبل ثوزٍس عوزطوبى             : سالگی 05سي باالی

% 90کَلَرکتبل در افزاد هغي ثیؾتز اعت. ثیؼ اس      

 عبل عي دارًذ. 50هجتالیبى، ثبالی
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 * سزطاى کَلَرکتال:
ّبی ٍهیز ثعذ اس ثیوبری   در ایزاى عزطبى عَهیي عبهل هزگ        -

 ثبؽذ.عزٍقی ٍ تصبدفبت هی -قلجی 

ثِ عزطبى ًبحیِ کَلَى عزطبى کَلَى ٍ ثِ عوزطبى راعوت       -

ؽوَد(  رٍدُ )قغوت اًتْبیی رٍدُ ثشرگ کِ ثِ هقعذ ختون هوی    

ٍ ؽَد. ثِ عوزطبى     عزطبى رکتبل گفتِ هی  ی ایوي اعو،ب،     ّوزد

 ؽَد.عزطبى کَلَرکتبل ًیش گفتِ هی

علت دقیق ثزٍس عزطبى کَلَرکتبل ؽٌبختِ ؽذُ ًیغت. ایوي   -

ثیوبری هغزی ًجَدُ ٍ ّیو  فوزدی ایوي ثیووبری را اس  فوزد              

 گیزد.  دیگزی ًوی

عزطبى کَلَرکتبل عَهیي عزطبى ؽبیع در عزاعز جْبى             -

پظ اس عزطبى ریِ ٍ پغتبى اعت؛ ٍ عَهیي عزطبى ؽبیع در              

هزداى پظ اس عزطبى ریِ ٍ پزٍعتبت ٍ دٍهیي عزطبى ؽبیع             

 در سًبى پظ اس عزطبى پغتبى اعت.

عزطبى کَلَرکتبل یک ثیوبری هَلتی فبکتَریبل اعت کِ             -

هجوَعِ عَاهل صًتیک، رصین غذایی، فعبلیت جغوبًی، عَاهل         

 َّرهًَی ٍ اعتزط در آى دخیلٌذ.

حذٍد عِ چْبرم اس هَارد عزطبى کَلَرکتبل ثب عجک                 -

 سًذگی هزدم در ارتجبط ّغتٌذ.

افشایؼ رفتبرّبی عجک سًذگی عبلن ثب کبّؼ ثزٍس عزطبى            -

 کَلَرکتبل ّوزاُ اعت.
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